
December 2021

Big 5

Wonen 
en zorg

• Meedenksessies wonen en zorg voor 16-27;
• Bestuurlijke denksessie en standpunten wonen en zorg voor 16-27;
• LGN kennissessie over het Bouwdepot;
• Wonen en zorg geagendeerd op de dialoogtafel 16-27;
• 16-27 is onderdeel van de VNG-visie wonen en zorg;
• Goede voorbeelden verzameld en gedeeld op MS Teams;
• MKBA brede aanpak dakloosheid; 
• Platform woonplek. 

Onderwijs-
arbeidsmarkt

16-27: ondersteuningsstructuur voor gemeenten

2021

Zorg-
overgangen

Schulden

• Meedenksessies onderwijs-arbeidsmarkt voor 16-27;
• LGN kennissessie met KBA Nijmegen over Transitieroute van school naar werk; 
• LGN kennissessie met het Ministerie SZW over Derde steunpakket & aanpak 

jeugdwerkloosheid; 
• LGN kennissessie met MBO Rijnland en gemeente Leiden over de uitkomsten 

van Motie kwint; 
• LGN kennissessie met het ministerie van OCW en de VNG over de 

verbeteragenda passend onderwijs;
• Goede voorbeelden gedeeld op MS Teams.

• Goede voorbeelden gedeeld op MS Teams.;
• Aangesloten bij programma’s en financieringsmogelijkheden;
• Service blue print – week van het geld.

• Meedenksessies doorlopende zorg 16-27; 
• LGN kennissessie met EHdK over Toekomstgericht Werken; 
• LGN kennissessie met OZJ over Oppakken en Leren van complexe casuïstiek; 
• LGN kennissessie over de Hervormingsagenda Jeugd;
• Goede voorbeelden gedeeld op MS Teams.

• Webinar support voor 16-27;
• Goede voorbeelden gedeeld op MS Teams.

Gegevens-
deling

• Meedenksessie gegevensdeling; 
• Factsheets gegevensdeling
• Goede voorbeelden gedeeld op MS Teams.

Support Zet ook in je agenda: Bijeenkomst landelijk 
gemeentelijk netwerk op 17 februari van 10:00-
12:30

Meer informatie? 
Kijk op www.16-27.nl of neem contact op met 
Edgar Oomen, projectleider 16-27 VNG
Edgar.Oomen@VNG.nl

In 2021…

Zijn in februari, mei en september bijeenkomsten van 
het landelijk gemeentelijk netwerk georganiseerd, 
met gemiddeld 60-80 deelnemers. 

Voerde projectleider Edgar Oomen vele gesprekken in 
het land. Ook in gesprek met Edgar? Klik hier om een 
afspraak in te plannen. 

Gebruikten we per thema het kader van de big 5. Zie 
hieronder per thema wat we zoal hebben gedaan en 
gaan doen.  

Waren ruim 150 gemeenten betrokken bij het netwerk 
16-20, veel nieuwe gezichten bijgekomen!

Werd in de overzichtskaart inzichtelijk wat er gebeurt 
in het land.

Werd de Microsoft Teams pagina (MT) verder 
gevuld. Aanmelden? Klik hier. 

Zijn voor verschillende big 5 meerdere ambtelijke
meedenksessies georganiseerd, met gemiddeld 10-45 
deelnemers

Is er een ruwe groslijst van projecten, pilots en 
voorbeelden van 16-27 opgesteld 

Is er gewerkt aan de ontwikkeling van 
borgingsactiviteiten voor 16-27

https://teams.microsoft.com/_#/files/Wonen%20en%20zorg?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=Meedenksessies%2520wonen%2520en%2520zorg&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen%252FMeedenksessies%2520wonen%2520en%2520zorg
https://teams.microsoft.com/l/file/16D9693F-41A4-484F-AFBD-576B26F91475?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FWonen%2FBestuurlijke%20denksessie%20wonen%20en%20zorg%206%20april%202021%2F210406%20Verslag%20bestuurlijke%20bijeenkomst%20Wonen%20en%20Zorg%20jongvolwassenen%20in%20een%20kwetsbare%20positie%2016-27%20DEF.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/_/files/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype&ctx=channel&context=2021%252002%252004&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FLandelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)%252F2021%252002%252004
https://teams.microsoft.com/_#/files/Leefdomeinen%20-%20Wonen?threadId=19%3A85fbe8a9b65448abb458675eaefeccaa%40thread.skype&ctx=channel&context=Wonen&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWonen
https://www.cebeon.nl/projects/maatschappelijke-kosten-en-baten-brede-aanpak-dakloosheid/
https://teams.microsoft.com/_/files/Onderwijs%20arbeidsmarkt%20(incl.%20Jeugdwerkeloosheid)?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A84284e63596340458779bd989fd69b19%40thread.skype&ctx=channel&context=Meedenksessies%2520onderwijs%2520arbeidsmarkt%252016-27&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FOnderwijs%252FMeedenksessies%2520onderwijs%2520arbeidsmarkt%252016-27
https://teams.microsoft.com/_/files/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype&ctx=channel&context=2021%252005%252027&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FLandelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)%252F2021%252005%252027
https://teams.microsoft.com/_/files/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype&ctx=channel&context=2021%252002%252004&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FLandelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)%252F2021%252002%252004
https://teams.microsoft.com/_/files/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype&ctx=channel&context=2021%252002%252004&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FLandelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)%252F2021%252002%252004
https://teams.microsoft.com/l/file/5C515D98-487E-4DC6-8B52-D3D959AB4B52?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FLandelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)%2F2021%2009%2030%2FPresentaties%20deelsessies%20LGN%2030%20september%202021%2Ftoelichting%20verbeteragenda%20passend%20onderwijs%20mbo%20voor%20landelijk%20gemeentelijk%20netwerk%2016-27.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/_#/files/Leefdomeinen%20-%20Onderwijs?threadId=19%3A84284e63596340458779bd989fd69b19%40thread.skype&ctx=channel&context=Onderwijs&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FOnderwijs
https://teams.microsoft.com/_#/files/Leefdomeinen%20-%20Werk%20en%20inkomen?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3Adfd11baa7e7f41fa974b0a8e60b0a889%40thread.skype&ctx=channel&context=Voorbeelden%2520gemeenten&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FWerk%2520en%2520inkomen%252FVoorbeelden%2520gemeenten
https://teams.microsoft.com/_#/files/Doorlopende%20zorg?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3Af16717021d804223b0f13ad3bf9875f2%40thread.skype&ctx=channel&context=Meedenksessies%2520doorlopende%2520zorg&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FZorg%252FMeedenksessies%2520doorlopende%2520zorg
https://teams.microsoft.com/_/files/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype&ctx=channel&context=2021%252005%252027&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FLandelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)%252F2021%252005%252027
https://teams.microsoft.com/_/files/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype&ctx=channel&context=2021%252005%252027&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FLandelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)%252F2021%252005%252027
https://vvng.sharepoint.com/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde%20documenten/Landelijke%20gemeentelijk%20netwerkoverleg%20(verslagen)/2021%2009%2030/Opnames/LGN%20ronde%201%20-%20Hervormingsagenda%20Jeugd-20210930_105625-Opname%20van%20vergadering.mp4
https://teams.microsoft.com/_#/files/Doorlopende%20zorg?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3Af16717021d804223b0f13ad3bf9875f2%40thread.skype&ctx=channel&context=Voorbeelden%2520gemeenten%2520-%2520projecten%2520casussen%2520documenten&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FZorg%252FVoorbeelden%2520gemeenten%2520-%2520projecten%2520casussen%2520documenten
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af16717021d804223b0f13ad3bf9875f2%40thread.skype/Doorlopende%2520zorg?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1
https://teams.microsoft.com/_/files/Support%20-Vrije%20tijd%2C%20mentoren%20en%20maatjes?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3Ac9ff38fb1dcb43b49b8d8eb31478b468%40thread.skype&ctx=channel&context=Webinar%2520support%252022%2520april%25202021&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FVrije%2520tijd%2520(ook%2520mentoren%2520en%2520maatjes)%252FWebinar%2520support%252022%2520april%25202021
https://teams.microsoft.com/l/file/EE03E893-80CD-4345-87A0-8D48BBF4F930?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FVrije%20tijd%20(ook%20mentoren%20en%20maatjes)%2FVoorbeelden%2016-27%20-%2024-06-2021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:c9ff38fb1dcb43b49b8d8eb31478b468@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gegevensdeling%20jongvolwassenen?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef%40thread.skype&ctx=channel&context=Meedenksessie%2520gegevensdeling%252011%2520februari%25202021&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FAVG%252FMeedenksessies%2520gegevensdeling%252016-27%252FMeedenksessie%2520gegevensdeling%252011%2520februari%25202021
https://vvng.sharepoint.com/:b:/r/sites/GemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi/Gedeelde documenten/AVG/Basisprincipes-AVG-en-gegevensverwerking_20211216.pdf?csf=1&web=1&e=KgH5Ok
https://teams.microsoft.com/_#/files/Gegevensdeling%20jongvolwassenen?groupId=02888bf4-31af-4f73-bf94-a24db2ca7b37&threadId=19%3A66f890ad57ed4f19aa1ec9b34a07d8ef%40thread.skype&ctx=channel&context=Voorbeelden%2520gemeenten&rootfolder=%252Fsites%252FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%252FGedeelde%2520documenten%252FAVG%252FVoorbeelden%2520gemeenten
http://www.16-27.nl/
mailto:Edgar.Oomen@VNG.nl
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2c0fd0cadc7642d3b2687c950524fc96%40thread.skype/Landelijke%2520gemeentelijk%2520netwerkoverleg%2520(verslagen)?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1
https://vyte.in/aanpak16-27
https://www.16-27.nl/actueel/overzichtskaart-lopende-pilots-16-27
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=W4VMVP_vtkqO8cTaZBp3mqTJ7l0KnuFNnxB-aLOZgLBUMlRPMVZZUURCUUdVRDlPWlZLOVNKSjhYWS4u
https://teams.microsoft.com/l/file/CE89B81E-145B-4D39-B540-C662FF1670B6?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FVoorbeelden%2016-27%2FVoorbeelden%2016-27%20-%20okt%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FGemeentelijknetwerkAanpakjongvolwassenenineenkwetsbarepositi&serviceName=teams&threadId=19:c60956d864404dfeb3e298e77210cb97@thread.skype&groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3add8aad65606240929b2ef0206c5bad02%40thread.skype/Borging%2520programmas%252016-27?groupId=29e6e725-ef04-426c-8d8c-1d83302bd3da&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1

